
 

 

Id: 1B3FB1E2-ABAB-479C-A430-D453E7F9E8B1

Uchwała Nr 4200/VII/173/2020

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 2 grudnia 2020  r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w  projekcie uchwały 

budżetowej na 2021 rok Gminy Kroczyce

 

        Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy 
 z dnia 7  października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) 
VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  uchwala, co następuje:

§ 1.

Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu  w wysokości 
2.223.953,75 zł, przedstawionego w  projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Kroczyce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Kroczyce na 2021 rok, przedstawionym przez Wójta 
Gminy Kroczyce Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, dochody ogółem zaplanowano w 
wysokości 33.471.301,00 zł a wydatki ogółem w wysokości 35.695.254,75 zł. Planowany deficyt 
budżetowy, ustalony jako różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi do 
poniesienia w roku budżetowym wydatkami, ma wynieść 2.223.953,75 zł.

Jako źródło pokrycia tego deficytu wskazano przychody pochodzące z:
-     zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.048.759,01 zł,
-     niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w 
kwocie 751.374,00 zł,

-     wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 
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kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych, w kwocie 423.820,74 zł.

Jak wynika z treści projektu uchwały budżetowej w ramach przychodów wskazanych do 
pokrycia deficytu jest pożyczka zaciągnięta w 2019 roku w wysokości 1.048.759,01 zł, która ma 
wpłynąć na rachunek Gminy w 2021 r. W zakresie możliwości zaciągnięcia tego zobowiązania Skład 
Orzekający wypowiedział się już w ramach ustawowego obowiązku wydawania opinii o możliwości 
spłaty zaciąganych zobowiązań - opiniując je  pozytywnie.

Na podstawie danych wynikających ze sprawozdawczości budżetowej za 3 kwartały 2020 
roku oraz wielkości uwzględnionych w budżecie na 2020 rok Skład Orzekający stwierdza, że Gmina 
ma możliwość sfinansowania deficytu zakładaną w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 
wysokością wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Wobec dokonanych ustaleń, zdaniem Składu Orzekającego Gmina ma aktualnie możliwość 
uzyskania środków  finansowych ze  wskazanych źródeł, w wysokości zapewniającej pokrycie 
założonego deficytu budżetu roku 2021.

Biorąc pod uwagę powyższe zaopiniowano jak na wstępie.

Od niniejszej uchwały Wójtowi Gminy Kroczyce przysługuje odwołanie do pełnego składu 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w  terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
VII Składu Orzekającego

Sylwia Nowakowska
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